
STANDARD č. 4 – personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany 

dětí 
 

4a  

Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen        

počet pracovních míst a zpracované pracovní profily jednotlivých zaměstnanců             

zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany.                
 

 
Organizační struktura oddělení sociálně-právní ochrany dětí vychází z Organizačního řádu 

Městského úřadu Telč (dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů). 

 

Z hlediska organizační struktury městského úřadu je oddělení sociálně-právní ochrany dětí zařazeno 

pod odbor sociálních věcí, který má sídlo na náměstí Zachariáše z Hradce 70 

 

Organizační členění a počet pracovních míst na odborech a oddělení je dán interními předpisy, které 

jsou záležitostí vnitřní organizace městského úřadu. 

 

Na oddělení sociálně-právní ochrany dětí je aktuálně určen počet 3 pracovníků. 

 
Pracovní profily jednotlivých specializací  

 

OSPOD Telč disponuje třemi typy specializovaných pracovníků. Jedná se o sociální pracovníky 

SPO, kurátory pro děti a mládež a specialisty na náhradní rodinnou péči. 

 
 Sociální pracovník SPO  

 Při výkonu své funkce zajišťuje a zodpovídá za výkon státní správy v přenesené působnosti 

zejména na úseku zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších 

předpisů a dalších souvisejících zákonů. 

 

Zodpovídá a zajišťuje zejména činnosti uvedené v § 1, odst. 1 zákona, tj.:  

a) chrání práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu,  

b) chrání oprávněné zájmy dítěte, včetně ochrany jeho jmění,  

c) své působení směřuje k obnovení narušených funkcí rodiny,  

d) zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně 

vychováváno ve vlastní rodině. 

 účastní se supervize a vzdělávání,  

 pravidelně vyhodnocuje situaci dítěte a jeho rodiny, pokud se jedná o dítě uvedené v §6 

zákona, - zpracovává individuální plán ochrany dítěte,  

 pořádá případové konference při řešení konkrétních situací ohrožených dětí a rodin,  

 poskytuje a zprostředkovává, případně ukládá Odbornou poradenskou pomoc dítěti, rodičům 

nebo jiným osobám odpovědným za výchovu,  

 ukládá, vyžaduje-li to zájem dítěte, výchovná opatření,  

 vykonává funkci kolizního opatrovníka dětem, které zastupuje u soudních jednání, na 

notářství, 

 sepisuje návrhy ve věcech dětí,  

 provádí sociální šetření v rodinách a v místech, kde se dítě zdržuje,  

 podává návrhy na zbavení, omezení nebo pozastavení rodičovské zodpovědnosti,  

 podává žaloby na určení otcovství,  

 podává návrhy a podněty na uložení výchovných opatření včetně ústavní výchovy a provádí 



kontrolu uložených opatření,  

 sleduje dodržování práv dětí umístěných v zařízeních pro výkon ústavní výchovy,  

 spolupracuje se soudy, školskými a zdravotnickými zařízeními, Odbornými zařízeními, 

policií, obecními úřady a dalšími organizacemi,  

 podává zprávy soudu, policii a dalším organizacím dle § 51, odst. 5 zákona a vykonává další 

úkony související s agendou sociálně-právní ochrany dětí v souladu se zákonem č.359/1999 

Sb. ve znění pozdějších předpisů.  

Dále je sociální pracovník SPO povinen při výkonu své pracovní náplně dodržovat veškerá 

ustanovení zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 Kurátor pro děti a mládež  

 Při výkonu své funkce zajišťuje a zodpovídá za výkon státní správy v přenesené působnosti 

zejména na úseku zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon“) a dalších souvisejících zákonů. 

 

Zodpovídá a zajišťuje zejména činnosti uvedené v § 1, odst. 1 zákona, tj.:  

a) chrání práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu,  

b) chrání oprávněné zájmy dítěte, včetně ochrany jeho jmění,  

c) své působení směřuje k obnovení narušených funkcí rodiny, 

d) zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně 

vychováváno ve vlastní rodině. 

 

konkrétně:  

 účastní se na přestupkovém řízení vedeném proti mladistvému,  

 účastní se na trestním řízení vedeném proti mladistvému, či dítěti mladšímu 15 let,  

 provádí návštěvy dětí s nařízenou ústavní výchovou z důvodů závažných výchovných 

problémů, dětí s uloženou ochrannou výchovou, dětí vzatých do vazby a ve výkonu 

trestního opatření odnětí svobody a rovněž u rodičů těchto dětí,  

 spolupracuje s probační a mediační službou, s obcemi v samostatné i přenesené působnosti, 

s úřadem práce, poskytovateli sociálních služeb a se zařízeními pro výkon ústavní a 

ochranné výchovy, se soudy, se školskými, zdravotnickými a Odbornými zařízeními, policií,  

 provádí poradenskou činnost a pomáhá dětem po propuštění z ochranné nebo ústavní 

výchovy, dětem propuštěným z vazby či výkonu trestního opatření odnětí svobody s cílem 

obnovit narušené sociální vazby a začlenit tyto děti do rodinného a sociálního prostředí a 

zamezit opakování jejich protiprávní činnosti,  

 zajišťuje návaznou péči výše uvedeným dětem i po dosažení zletilosti,  

 pravidelně vyhodnocuje situaci dítěte a jeho rodiny, pokud se jedná o dítě uvedené v §6 

zákona, 

 zpracovává individuální plán ochrany dítěte,  

 pořádá případové konference při řešení konkrétních situací ohrožených dětí a rodin,  

 poskytuje a zprostředkovává, případně ukládá Odbornou poradenskou pomoc dítěti, rodičům 

nebo jiným osobám odpovědným za výchovu,  

 ukládá, vyžaduje-li to zájem dítěte, výchovná opatření,  

 vykonává funkci kolizního opatrovníka dětem, které zastupuje u soudních jednání,  

 podává návrhy a podněty na uložení výchovných opatření včetně ústavní výchovy a provádí 

kontrolu uložených opatření, 

 podává návrhy na vydání předběžného opatření a podílí se na realizaci umístění dítěte do 

ústavní péče, - provádí sociální šetření v rodinách a v místech, kde se dítě zdržuje,  

 podává zprávy soudu, policii a dalším organizacím dle § 51, odst. 5 zákona a vykonává další 

úkony související s agendou sociálně-právní ochrany dětí.  

 



Pracovní činnosti kurátora pro děti a mládež jsou uvedeny v §32, odst. 4, zákona č. 359/1999 Sb. o 

sociálně-právní ochraně dětí. Dále je kurátor pro děti a mládež povinen při výkonu své pracovní 

náplně dodržovat veškerá ustanovení zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

 Náhradní rodinná péče  

 Náhradní rodinná péče (pěstounská péče, poručenská péče, osvojení) je poskytována dětem 

bez rodiny, nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině. 

Dává dětem možnost vyrůstat v přirozeném rodinném prostředí.  

 

Pracovník NRP při výkonu své funkce zajišťuje a zodpovídá za výkon státní správy v přenesené 

působnosti zejména na úseku zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a dalších souvisejících zákonů. 

 
Zodpovídá a zajišťuje zejména činnosti uvedené v § 1, odst. 1 zákona, tj.:  

a) chrání práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu,  

b) chrání oprávněné zájmy dítěte, včetně ochrany jeho jmění,  

c) své působení směřuje k obnovení narušených funkcí rodiny,  

d) zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně 

vychováváno ve vlastní rodině. 

 

 podává návrh soudu na rozhodnutí o splnění podmínky osvojení spočívající v tom, že rodiče 

neprojevují o dítě zájem,  

 vyhledává děti, kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí formou 

pěstounské péče nebo osvojení,  

 vyhledává fyzické osoby vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny,  

 zakládá spisovou dokumentaci o dítěti pro účely zprostředkování NRP,  

  je pověřen vedením agendy NRP v plném rozsahu,  

 zprostředkovává osvojení a PP v rámci ORP,  

 podává návrh na svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu a jeho zrušení,  

 poskytuje osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny poradenskou pomoc související 

s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče, zejména v otázkách výchovy 

dítěte,  

 přijímá žádosti o zařazení do evidence žadatelů o zprostředkování osvojení, pěstounské péče 

a pěstounské péče na přechodnou dobu,  

  s osobami pečujícími a s osobami v evidenci uzavírá „Dohodu o výkonu pěstounské péče“,  

 sleduje vývoj dětí svěřených do pěstounské péče a naplňování „Dohody o výkonu 

pěstounské péče“,  

 zprostředkovává psychologickou, terapeutickou nebo jinou Odbornou pomoc dětem a 

osobám pečujícím,  

 vyhodnocuje situaci dítěte a jeho rodiny, zpracovává IPOD,  

 vyhotovuje dohody o výkonu PP,  

 sleduje naplňování dohody o výkonu PP,  

 úzce spolupracuje s neziskovými organizacemi a pověřenými osobami, které uzavřely 

dohodu o výkonu PP s předchozím souhlasem ORP,  

 pořádá případové konference při řešení konkrétních situací dětí v NRP,  

 spolupracuje s krajských úřadem,  

 spolupracuje s krajskou pobočku úřadu práce,  

 vypracovává podklady pro žádosti o státní příspěvek na výkon PP,  

  zprostředkovává v rámci uzavřených dohod o výkonu PP návazné služby pro osoby 

pečující, tak jak je uvedeno v zákoně 359/1999 Sb.,  



 a vykonává další činnosti související a agendou NRP. 

 

 

 

 

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí MěÚ Telč 

 

Adresa: nám. Zachariáše z Hradce 70, Telč 

email: so@telc.eu 

 

vedoucí sociálního odboru: Mgr Vít Drexler 

                                               tel: 567 112 441, email: vit.drexler@telc.eu 

Dana Kantorová:                    tel: 567 112 447, email: dana.kantorova@telc.eu 

Marcela Láníková DiS.          tel: 567 112 442, email: marcela.lanikova@telc.eu 

Radka Macků DiS.                 tel: 567 112 443, email: radka.macku@telc.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEDOUCÍ SOCIÁLNÍHO ODBORU 

Mgr. Vít Drexler 

Protidrogový koordinátor, romský poradce, 

sociální pracovník 

 

REFERENTI SOCIÁLNÍHO ODBORU OSPOD  

Marcela Láníková, DiS. 

Sociálně-právní ochrana dětí 

předrozvodové a porozvodové poradenství sociální 

poradenství pro rodiny s dětmi 

0,8 úvazku 

 

Kurátor pro mládež 

řešení výchovných problémů, 

 přestupků a trestních činů mladistvých 

a činů jinak trestných spáchaných dětmi 

0,2 úvazku 

Dana Kantorová 

Sociálně-právní ochrana dětí 

předrozvodové a porozvodové poradenství, 

sociální poradenství pro rodiny s dětmi 

0,7 úvazku 

Náhradní rodinná péče 

Sociální kurátor 

zprostředkování osvojení a pěstounské péče, 

sociální poradenství 

0,3 úvazku 

Radka Macků, DiS. 

Sociálně-právní ochrana dětí 

předrozvodové a porozvodové poradenství, 

sociální poradenství pro rodiny s dětmi 

1,0 úvazku 

mailto:vit.drexler@telc.eu
mailto:dana.kantorova@telc.eu
mailto:radka.macku@telc.eu


4c 

 Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci organizační struktury vnitřním 

předpisem písemně zpracovaná oprávnění a povinnosti k jednotlivým pracovním 

pozicím vztahujícím se k výkonu sociálně-právní ochrany, uplatněním specializace 

zejména pro oblast náhradní rodinné péče, sociální kurately pro děti a mládež a 

ochrany týraných a zneužívaných dětí a důsledně dbá na to, aby konkrétní pracovní 

pozice byla vyhrazena výlučně výkonu sociálně-právní ochrany. 
 

 
Městský úřad Telč má vnitřním předpisem stanovena pravidla o základních právech a povinnostech 

vyplývajících z pracovního poměru dle ustanovení § 37 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce, ve znění pozdějších předpisů (Pracovní řád, Organizační řád). Druh práce je uveden v 

pracovní smlouvě a v pracovní náplni zaměstnance, místo výkonu práce je pracoviště Městského 

úřadu v Telči. 

 

Všichni pracovníci mají rozsah své agendy a dalších pracovních povinností vymezen v 

pracovní náplni, která je součástí osobního spisu každého zaměstnance. 

 

Konkrétní druh práce, který je v rámci výkonu agendy NRP i sociálně-právní ochrany vykonáván 

nad rámec činností vymezených v náplni práce, je přidělený určitému pracovníkovi rozhodnutím 

vedoucího oddělení SO (se souhlasem pracovníka). 

 

Zástupy v případě nepřítomnosti pracovníka jsou nastaveny dle příbuznosti vykonávaných činností 

a agend a na základě rozhodnutí vedoucího sociálního odboru (uvedeno v pracovní náplni). 

 

                       


